PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3 ZE DNE 6. 5. 2020 Č.J. 137/06052020, PLATNÝ OD 11. 5. 2020

Ochrana zdraví zaměstnanců VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U Půjčovny 9, na základě usnesení vlády
č. 491 ze dne 30. dubna 2020.

1. Pro všechny zaměstnance školy vstupující do budovy školy platí obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními, zejména:

a) zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“);
b) dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními;
c) všichni zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky;
d) všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla, zejména časté mytí rukou a používání dezinfekčních prostředků.
Při vstupu do budovy si všichni zaměstnanci ruce vydezinfikují vždy a mimo čipového přihlášení zapisují svůj čas
příchodu, čas odchodu a připojí svůj podpis do denního archu docházky;
e) pověřenou osobou a kontrolou plnění opatření při vstupu do budovy je zaměstnanec ostrahy školy – vrátná;
f ) všichni pedagogičtí zaměstnanci jsou povinni zajistit časté větrání používaných místností a učeben, minimálně 1x za hodinu po dobu 5 min;
g) všichni pedagogičtí zaměstnanci jsou povinni dbát na desinfekci žáky a studenty používaných strojů a zařízení
a odborného vybavení učeben – zejména klávesnice počítače, počítačové myši, šicí stroje, žehličky, tkalcovské
stavy, rámy apod;
h) všichni zaměstnanci berou na vědomí, že nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky a studenty je pak vhodné umístit do jiné místnosti
nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

2. Základní pravidla pro provádění úklidu

•P
 řed znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor. Zvýšení
frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou). Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční
prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou (min. EN14476 nebo DVV/RKI). Ředění dezinfekčních prostředků
musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení
je nutné dezinfekci zopakovat. Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako
jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
• Bude zajištěna dostupnost nádob na likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle).
• O zpřísněných podmínkách úklidu je informována a zajišťuje smluvní úklidová firma Repaco, s.r.o.

3. Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin.
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

4. Co dělat v případě, že zaměstnanec školy patří do rizikové skupiny

• Do rizikové skupiny patří zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
• Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a v případě přítomnosti ve
škole pak věnovali zvýšenou pozornost ochraně svého zdraví.
•Ř
 editelka školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu žáků ve škole.
• Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní pracovněprávní povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu.
• Je-li to organizačně možné, může ředitelka školy zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří přichází při
výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím dalších osob, umožnit na jejich žádost úpravu způsobu
výkonu pracovních povinností, a to například zajištěním efektivnějších ochranných pomůcek nebo pověřením
úkoly souvisejícími se zajištěním vzdělávání na dálku.
• Není-li taková úprava pracovních povinností organizačně možná, měl by zaměstnanec doložit, že patří do rizikové
skupiny (potvrzením od lékaře), a v návaznosti na to se lze se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu).

5. Osobní ochranné pomůcky pro zaměstnance školy

	V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu
nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého
bydliště), pokud z této povinnosti není udělena výjimka – jako je tomu v určitých případech i pro zaměstnance škol.
V daném případě, pokud se nejedná o prvek, který zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje v rámci řízení rizik k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lze tyto pomůcky označit jako „osobní ochranný prostředek“, nikoli tedy „osobní ochranný pracovní prostředek“. Neexistuje zde tedy pro zaměstnavatele vyvstávající povinnost vybavit zaměstnance rouškami či jiným ochranným prostředkem dýchacích cest.
Z Mimořádného opatření nevyplývá, že by byl prostředek, který brání šíření kapének, osobním ochranným pracovním prostředkem.
Přesto škola bude disponovat určitou zásobou roušek či jiných ochranných prostředků nosu a úst pro případ potřeby.

	Další podrobnosti lze nalézt v Doporučení Ministerstva zdravotnictví k používání respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany
pro vybrané profese.

6. Provoz budovy školy bude upraven od 11. 5. 2020 následujícím způsobem:

• Š kola se otevírá v 7:45 hodin a uzavírá v 18:00 a stejně tak pracovnice ostrahy budou ve vrátnici 7:45–18:00.
• Nepedagogičtí pracovníci jsou přítomni na pracovišti dle rozvrhu své pracovní doby.
• Pedagogičtí pracovníci pracují dle rozvrhu příprav k maturitní zkoušce a absolutoriu vydaného k příslušnému
týdennímu plánu vedením školy a současně vedou distanční výuku ostatních tříd SUŠTŘ a skupin VOŠTŘ.
• Zaměstnanci patřící k rizikové skupině si osobně nebo písemně prostřednictvím e-mailu dohodnou způsob účasti na pracovišti či případnou úpravu pracovních povinností s ředitelkou školy nejpozději dne 11. 5. 2020.

V Praze dne 5. 5. 2020

Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy

